
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про внесення змін до міської програми 
«З любов 'ю до рідного міста Бровари», 

затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 21.02.2008р. Н!! 636-33-05 

Розглянувши подання управління освіти від 24.03.08р. за Н!! 308, з метою 
формування активної громадянської позиції, пропаганди здорового способу ЖИТТЯ, 
формування почуггя господаря міста, керуючись п.п.22 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в У країні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити доповнення до програми «З любов'ю до рідного міста Бровари», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 21.02.2008р. Н!! 636-33-05, 
згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Шестопал л.п. . 

Секретар ради Сапожко І.В. 



Подання: 

Началь'Ник управління освіти В.І.Онищенко 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

ВИКОНУlOча обов 'зки начальника 

~~~::~:~~== ;ідділу ~ т.о.Cropoa)I 
Начальник управління еКОНОМіКИ-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-4J:::_, .... ~:~~~~~~~~-Н.І.сачеНJ(O 

Начальник юридичного відділУ _________ '_Gl...:: І.Г. J1ВВqI 

Начальник загального відділу Н.І. ГнаТЮК 
---~==~~~----=~ 

Голова постійної комісії з гуманітарних питань А.В.КРИВОНОС 
~~,L---_---: 

... 

000304 



Додаток до рішення 

БРОВІ!РРЬКОЇ міської ради 
БідИ ~.~ N!! Glt!-JY-Oo , 

Зміни до програми 
«З любов'ю до рідного міста Бровари», 

затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 21.02.2008р. N!! 636-33-05 

1. Доповнити пункт 1 розділу IV «Основні заходи, спрямовані на забезпечення 
реалізації програми» підпунктом 1.24. такого змісту: 

1.24. Виготовлення геральдичної продукції 

Броварська міська рада, 
управліННJI освіти, відділ ·культури, 
відділ фізичної культури і спорту 

• 
2. Доповнити розділ VI «Фінансування програми. Показники» завданням 5 

такого змісту: 

Завдання 5. «Виготовлення геральдичної продукціі » 

Секретар ради Сапожко І.В. ., 



Пода11НЯ: 

Начальник управління освіти В.І.Онищекrо 

Погоджено: 

Заступник міського голови Л.П.ШестопaJI 

у 

.' 1 ,. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 

YDРАВAlВНИ ОСВІТИ 

Про BHeceНВJI питань до порядку 
денного чергової сесії 

Секретарю Броварської міської ради 
Сапохску І.В. 

Шановний Ігоре ВасильовичуІ 

Управління освіти просить Вас вКJПOЧИТИ до порядку денного чергової сесії 
Броварської міської ради питанВJI: 

ukr.nel 

1. Про BHeCeHВJI змін до міської проrpами «3 moбов '10 до рідного міста 
Бровари», затвердженої рішенВJIМ Броварської міської ради від 21.02.08 р. 
Н!! 636-33-05. 

Начальвик управлiивJI освіти В.І.Онищевко 
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